
 



KRANENBURGH CULTUURCOACHES 

 

AANBODGIDS NASCHOOLSE LESSEN – PERIODE 1 
 

De KRANENBURGH Cultuurcoaches zijn weer aan de slag! In deze gids vind je alle cursussen die je 

kind dit schooljaar kan gaan volgen op het gebied van beeldende kunst, zang, dans, theater en 

muziek. Dat kan in zowel Bergen, Schoorl als Egmond! 

 

Start en kosten 

Dit jaar zijn er workshops in drie periodes. Voor deze 8 naschoolse lessen vragen wij een vaste 

bijdrage van € 25,-. Wij wensen uw zoon of dochter heel veel plezier en inspiratie tijdens de lessen! 

 

 Periode 1: week van 8 oktober t/m  14 december 2018 

Herfstvakantie: 20 t/m 28 oktober | Sinterklaasweek: 3 t/m 7 december  | Kerstvakantie: 22 

december  2018 t/m 6 januari 2019 

 Periode 2: week van 28 januari t/m 25 maart 2019 

Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 4 maart 2019 

 Periode 3: week van 20 mei t/m 12 juli 2019 

Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 2019 | Hemelvaartweekend 30 + 31 mei 2019 | Tweede 

Pinksterdag 10 juni 2019 

 

Inschrijven 

Aanmelden voor een van de cursussen kan door een bericht te sturen naar 

cultuurcoaches@kranenburgh.nl. Vermeld daarin de volledige naam, geboortedatum en school van het 

kind en de betreffende cursus. U krijgt vervolgens een bevestigingsmail met instructie voor de betaling 

van het cursusgeld. Let op: bij de cursussen is een maximaal aantal deelnemers gesteld, dus schrijf 

snel in! 

 

Meer informatie 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Laura Eijpe, Hoofd Educatie & Publiek, Museum 

Kranenburgh, via: cultuurcoaches@kranenburgh.nl of 072-5898927. 

 

 

 

 

 

De cultuurcoaches van KRANENBURGH brengen kunst in de klas. De cultuurcoaches van Bergen 

worden financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Bergen en georganiseerd door museum 

Kranenburgh in Bergen. www.kranenburgh.nl 

mailto:cultuurcoaches@kranenburgh.nl
mailto:cultuurcoaches@kranenburgh.nl
http://www.kranenburgh.nl/


AANBOD NASCHOOLSE LESSEN - PERIODE 1 

 

Locatie: school Coach Discipline Lestijd en groepen  

Bergen 

 
LUCEBERTSCHOOL 
 

Sies van Hoorn-
Vrasdonk 

Beeldende kunst 
 

Dinsdag: 14.15-15.15 
Groep 5, 6, 7, 8 
START: 16 oktober  

 
BOSSCHOOL 
 

Sies van Hoorn-
Vrasdonk 

Beeldende kunst 
 

Donderdag: 15.30-16.30 
Groep 4 en 6 
START: 18 oktober 

 
MATTHIEU 
WIEGMANSCHOOL 

Tara Thelen 
 

Beeldende kunst 
 

Dinsdag: 14.30-15.30 
Groep 5, 6, 7, 8 
START: 9 oktober 

 
VAN REENENSCHOOL 
 

Anno van der Heide 
 

Striptekenen 
 

Dinsdag: 15.30-16.30 
Groep 7 en 8  
START: 9 oktober 

WILLEM ALEXANDER 
SCHOOL 

 

Claudia Gravesteijn 
 

Grafisch ontwerpen 
 

Info volgt z.s.m. 
 

Egmond  

 
DE WINDHOEK  
 

Angela Vriend 

 
Dans 
 

Donderdag: 15.30-16.30 
Groep 5 en 6 
START: 11 oktober 

 
DE BRANDING  
 

Fraukje Weishaupt 
 

Muziek 
 

Maandag: 14.30-15.30 
Groep 1 en 2 
START: 8 oktober  

DE BOSWAID 
 

Josefien Hendricks 
 

Film 
 

Donderdag: 14.45-15.45 
Groep 5, 6, 7, 8 
START: 18 oktober  

Schoorl 

 
TEUN DE JAGER 
 

Miranda Molhoek 
 

Dans 
 

Donderdag: 15.30-16.30 
Groep 3, 4, 5 
START: 11 oktober 

Groet  

 
HET KLIMDUIN 
 

Marco Emmerig 
 

Muziek 
 

Vrijdag: 15.15-16.15 
Groep 4, 5, 6, 7 
START: 5 oktober 

 

 

 

 

 



DANS 

NACHT IN HET MUSEUM 

Een museum saai? Niet na sluitingstijd! Niemand weet dat de schilderijen en beelden dan tot leven 

komen en dansen tot diep in de nacht... Maar ook de schoonmakers doen 's  avonds hun werk. 

Hebben zij dan niets in de gaten? En wat gebeurt er als de klok 12 uur slaat? In deze dansworkshop 

dans je over beelden en schilderijen, maar ook met emmers, bezems en andere schoonmaak spullen. 

Vanuit improvisatie en eigen ideeën maken we een  bijzonder dansstuk. Aan het eind van de laatste 

les is er een presentatie voor publiek.  

Waar: De Windhoek 

Wie: groep 5 en 6  

Wanneer:  donderdagen van 15.30-16.30 (LET OP: start 11 oktober) 

 

Groepsgrootte: maximaal 12 leerlingen 

Kosten: 25 Euro voor 8 lessen 

 
 

Cultuurcoach: Angela Vriend 

Angela is afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten afdeling Dans, aan de PABO,  en als 

psychomotorisch therapeut. Zij geeft sinds 1989 dansles aan peuters, kinderen, jongeren en 

volwassenen. Regelmatig maakt ze voorstellingen en werkt daarbij samen met acteurs, muzikanten 

en kunstenaars. Er wordt tijdens de lessen voornamelijk gewerkt vanuit moderne dans en 

improvisatie. Dansen is Angela’s passie. Door te dansen kun je gevoelens en ideeën vertalen in vorm 

en beweging en je kunt je energie kwijt, of juist ontspannen. Door te dansen en in beweging te zijn 

krijgt de wereld een extra dimensie.  

 

Inschrijven? Dit kan per mail via cultuurcoaches@kranenburgh.nl met vermelding van naam kind, 

leeftijd, school en groep. LET OP: vol = vol! 

 

 



DANS 

DANS MOET JE DOEN! 

Dansen is bewegen en bewegen is gezond! Goed voor je lijf, maar ook goed voor je hersenen, wist je 

dat al? Wij gaan lekker vlot en swingend aan de slag, met nieuwe passen en nieuwe dansverhalen, 

waaronder over een spooky museum! We ontdekken spelenderwijs nieuwe manieren om te 

bewegen. We gaan zelf maken, voor elkaar optreden en tot slot ook nog voor de ouders dansen! 

Kom je ook?  

Waar: speelzaal Teun de Jager    

Wie: groep 3, 4, 5  

Wanneer: donderdagen van 15.30-16.30 (LET OP: start 11 oktober) 

 

Groepsgrootte: maximaal 14 leerlingen 

Kosten: 25 Euro voor 8 lessen 

 

 

Cultuurcoach: Miranda Molhoek  
Al voordat we geboren worden leren we bewegen. Dansen past bij die natuurlijke bewegingsdrang. 

Zet maar eens muziek op… kun jij stil blijven zitten? Miranda Molhoek van Studio de Mol is in 2002 

afgestudeerd als docent dans bij Codarts in Rotterdam. Sindsdien geeft ze educatieve (Taal - en 

Rekendans), kunstzinnige en creatieve danslessen. Miranda: “Mijn werk als cultuurcoach is heel 

afwisselend en uitdagend. Kinderen reageren telkens weer anders op het lesmateriaal. En juist dat 

maakt het werk zo leuk!” Miranda heeft grote affiniteit met het jonge kind en zijn/haar 

belevingswereld. Heel graag benut ze alle fantasie die daar al aanwezig is, in haar danslessen. 

 

Inschrijven? Dit kan per mail via cultuurcoaches@kranenburgh.nl met vermelding van naam kind, 

leeftijd, school en groep. LET OP: vol = vol! 

 



MUZIEK 

DE MUZIEKSCHATKIST 
Houdt uw kind van muziek? En van sprookjes? Dan gaat uw kind ongetwijfeld plezier beleven aan de 

cursus ‘De Muziekschatkist’ voor kleuters. Met een toverstaf tovert de elvenjuf uit Sprookjesland 

allerlei liedjes en wezens tevoorschijn: de blokfluit spelende kabouter Pompom, Troeltje de Trol, een 

ridder met een trommel en de harp spelende prinses Elsa. Uw kind maakt kennis met diverse 

instrumenten en leert een eenvoudig liedje op de blokfluit met cd meespelen. De kinderen zingen 

liedjes over de sprookjesfiguren en dieren die in ‘Sprookjesland’ wonen. De liedjes en ontdekkingen 

worden spelenderwijs in een muziektheatraal mini-concert verwerkt, die de kinderen samen met Juf 

Fraukje uitvoeren. 
Waar: De Branding, kleuterlokaal 

Wie: groep 1 en 2 

Wanneer: maandagen van 14.30-15.30 (LET OP: start 8 oktober) 

 

Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen 

Kosten: 25 Euro voor 8 lessen 

 

 

Cultuurcoach: Fraukje Weishaupt 

Fraukje treedt op als singer-songwriter, Keltisch harpist, (bas)klarinettist en ze maakt 

muziektheatervoorstellingen voor kinderen. Ze is afgestudeerd aan het Conservatorium van 

Amsterdam en al jaren werkzaam als cultuurcoach. Fraukje geeft diverse lessen op basisscholen 

i.s.m. bijvoorbeeld de Muziekschool Waterland en Het LeerOrkest. Fraukje: ‘Muziek spelen, zingen en 

verzinnen is niet alleen hartstikke leuk; Het bevordert ook creatief, innovatief denken. Het stimuleert 

de sociaal-emotionele ontwikkeling en verbindingen tussen linker- en rechter hersenhelft. Ik sluit 

graag bij de natuurlijke verwondering en nieuwsgierigheid van het kind.’ 

 

Inschrijven? Dit kan per mail via cultuurcoaches@kranenburgh.nl met vermelding van naam kind, 

leeftijd, school en groep. LET OP: vol = vol! 

 



MUZIEK 

WAUW!  

Deze naschoolse muziek workshops zijn een verdieping op ‘Schrijf je eigen poplied/rap!’ Op het 

moment waarop je iets nieuws creëert wat er daarvoor nog niet was, dan krijg je een WAUW gevoel! 

De deelnemers gaan aan de slag met het schrijven en componeren van teksten, melodieën en 

akkoorden. Ze gaan rijmen, rappen en zingen met verschillende beats en instrumenten als gitaar en 

synthesizer. Leerlingen mogen zelf ook beats, instrumenten en ideeën voor liedjes en raps 

meenemen die we ter plekke gaan uitwerken tot volwaardige liedjes. Ter inspiratie kunnen we 

eventueel ook een bezoek brengen aan Museum Kranenburgh. 
Waar: Het Klimduin 

Wie: groep 4, 5, 6, 7 

Wanneer: vrijdagen van 15.15-16.15 (LET OP: start 5 oktober) 

 

Groepsgrootte: maximaal 8 leerlingen 

Kosten: 25 Euro voor 8 lessen 

 

 

Cultuurcoach: Marco Emmerig 

Marco Emmerig van Tune4U is componist en tekstdichter en schrijft liedjes in allerlei soorten en 

maten. Daarnaast heeft hij ruim 15 jaar ervaring in het werken met kinderen en jongeren als 

jongerenwerker en een didactische achtergrond als leraar. Met Tune4u geeft hij workshops aan 

kinderen en jongeren in het schrijven van popliedjes en raps. Daarmee geeft Tune4u allerlei 

onderwerpen, thema’s en projecten een muzikaal gezicht!  

 

Inschrijven? Dit kan per mail via cultuurcoaches@kranenburgh.nl met vermelding van naam kind, 

leeftijd, school en groep. LET OP: vol = vol! 

 

 



BEELDENDE KUNST 

TEKENEN MET LIJNEN 

De focus van deze cursus is om de verschillende aspecten van lijntekeningen te tonen. Het gebruik 

van lijnen in al hun verschillende vormen is een dynamische en spannende manier van tekenen! 

Lijnen geven beweging en diepte en vorm bij tekenen. 

Een aantal van de technieken in lijn tekenen die zullen worden uitgelegd zijn o.a.: 

- Ruimtelijke vormen, 3D 
- Lijn verplaatsing (lijnen om voorwerpen heen tekenen) om diepte aan te geven 
- Perspectief tekenen 
- Geometrische lijnen en voorwerpen maken 
- Patronen creëren (“Spaanse tegels”) 
- Lineaire landschappen 
- Structuur en textuur geven aan objecten 
 
Deze technieken zijn leuk om te doen, met een leuk resultaat. Er is veel ruimte voor zelf expressie 

binnen de technieken, en dit resulteert vaak in veel zelf vertrouw! 

Waar: Matthieu Wiegmanschool 
Wie: groep 5, 6, 7, 8 
Wanneer: dinsdagen van 14.30-15.30 (LET OP: start 9 oktober) 
 
Groepsgrootte: maximaal 14 leerlingen 
Kosten: 25 Euro voor 8 lessen, inclusief materiaal 

 

Cultuurcoach: Tara Thelen 

Tara Thelen werkt al 11 jaar als lesgevende kunstenaar, en meer dan 17 jaar als professionele  

tentoonstellende en commerciële kunstenaar. Zij is ook illustrator en ontwerper van 

(kinder)boekomslagen. Haar passie is creativiteit en expressie op te wekken en koesteren bij 

kinderen op de lagere scholen. 

Inschrijven? Dit kan per mail via cultuurcoaches@kranenburgh.nl met vermelding van naam kind, 

leeftijd, school en groep. LET OP: vol = vol! 



FILM 

STOPMOTION FILM 

Stopmotion is een geweldige stijl binnen film maken: door heel veel foto’s achter elkaar te zetten kun 

je dingen en mensen laten bewegen op een manier die normaal niet kan! Je hebt geduld nodig, maar 

het biedt eindeloze mogelijkheden om je fantasie op los te laten en het resultaat kan magisch zijn. Je 

ziet stopmotion vaak langskomen op televisie, het wordt gebruikt in reclames, in films, in het 

Klokhuis, op allerlei manieren. Met de groep kijken we naar diverse voorbeelden en doen zo 

inspiratie op. 

Samen verzinnen we een thema en een verhaallijn, in kleine groepjes werken we de details uit en 

werken we samen aan een korte film. Afhankelijk van het verhaal gebruiken we klei, papier, lego, 

smarties, gebruiksvoorwerpen, eigengemaakte tekeningen, tekst, of gewoon de leerlingen zelf! Er is 

heel veel mogelijk. 

Onze film bekijken we samen in de laatste les: we bespreken wat we goed vonden gaan en wat juist 

moeilijk was. Het eindresultaat is een door de kinderen zelfgemaakte stopmotionfilm. 

Waar: De Boswaid 

Wie: groep 5, 6, 7, 8 

Wanneer: donderdagen van 14.45-15.45 (LET OP: start 18 oktober) 

 

Groepsgrootte: maximaal 10 leerlingen 

Kosten: 25 Euro voor 8 lessen, inclusief materiaal 

 

 

Cultuurcoach: Josefien Hendriks 

Josefien Hendriks maakte voor het eerst kennis met het filmvak als meisje van 8: zij speelde als 

actrice in diverse films en tv-series. Ze studeerde af als socioloog aan de Universiteit van Amsterdam 

en voltooide de Nederlandse Film en Televisie Academie in Amsterdam als regisseur. Sinds haar 

afstuderen in 2008 regisseert zij haar eigen films. In de filmlessen die Josefien geeft staat de eigen 

inbreng van de kinderen centraal. 

Inschrijven? Dit kan per mail via cultuurcoaches@kranenburgh.nl met vermelding van naam kind, 

leeftijd, school en groep. LET OP: vol = vol! 

mailto:cultuurcoaches@kranenburgh.nl


BEELDENDE KUNST 

STRIPTEKENEN  

Houd je van tekenen? En wilde je altijd al je eigen stripverhaal maken, waarin je onbeperkt je 

fantasie kunt gebruiken? Dan zijn deze naschoolse lessen echt iets voor jou! Want hoe geef je een 

mens, dier, een schoen, huis of een boom een eigen gezichtsuitdrukking? Hoe teken je een lachende 

vis? Een voetballende hond? Of een boze buurman nadat een brutaal konijn zijn moestuin heeft 

opgegeten? En hoe kíjkt dat konijntje met zijn volle buikje? Maakt hij snel een selfie, gaat hij zijn 

vriendinnetje bellen of verstopt hij zich? En hoe teken je geluiden? Bij striptekenen is alles mogelijk! 

Tijdens deze naschoolse  lessen leer je je eigen stripfiguren ontwerpen en karikaturen tekenen. Ook 

leer je de beginselen van verhaalopbouw en een storyboard maken. Natuurlijk leer je ook 

tekentechnieken, zoals arceren. Iedereen krijgt een eigen schetsboek voor de oefeningen en waarin 

je je stripverhaal uitwerkt met een kroontjespen en inkt.  

 

Waar: Van Reenenschool  

Wie: groep 7 en 8 

Wanneer: dinsdagen van 15.30-16.30 (LET OP: start 9 oktober) 

Groepsgrootte: maximaal 12 leerlingen 

Kosten: 25 Euro voor 8 lessen, inclusief materiaal 

 

 
 

Cultuurcoach: Anno van der Heide 

Anno van der Heide is fotografe, beeldend kunstenaar en (foto)journaliste. Daarnaast is ze 

kunstdocente. Ze gaf les aan kinderen in cultuurcentrum De Blauwe Schuit (Hoorn) en De Meerse 

(Hoofddorp), op het Sancta Maria Lyceum (Haarlem) aan jongeren en op de avondkunstacademie in 

Paramaribo was ze gastdocente voor volwassenen. Verder geeft ze workshops en privélessen.  

 

Inschrijven? Dit kan per mail via cultuurcoaches@kranenburgh.nl met vermelding van naam kind, 

leeftijd, school en groep. LET OP: vol = vol! 

mailto:cultuurcoaches@kranenburgh.nl


BEELDENDE KUNST 

KLEI IS FANTASTISCH 
Je werkt met je handen met klei en dat voelt prettig aan. Klei is een natuurlijk materiaal, zacht en 

toch stevig en je kan er van alles mee: opbouwen, uitrollen, inkrassen, stempelen, afdrukken maken, 

glad maken, polijsten, reliëf maken, noem maar op. We gaan al deze facetten van klei ontdekken. We 

werken aan de hand van een boek, een verhaal, een periode uit de geschiedenis of een idee van de 

kinderen. Met klei kan je heel veel uitdrukken. 

OPTIE 1: 

Waar: Lucebertschool, Bergen 

Wie: groep 5, 6, 7, 8 

Wanneer: dinsdagen van 14.15-15.15 (LET OP: start 16 oktober) 

OPTIE 2: 

Waar: Bosschool, Bergen 

Wie: groep 4 en 6 

Wanneer: donderdagen van 15.30-16.30 (LET OP: start 18 oktober) 

 

Groepsgrootte: Maximaal 10 leerlingen  

Kosten: 25 Euro voor 8 lessen, inclusief materiaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurcoach: Sies van Hoorn-Vrasdonk 

Sies is beeldend kunstenaar en drijvende kracht achter de Stichting Los Zand die educatieve 

activiteiten in vele kunstdisciplines organiseert. Sies maakt beelden van klei en heeft veel ervaring 

met cursussen en workshops op het gebied van keramiek. Eigenzinnigheid van materiaal en 

kleurgebruik zijn kenmerkend voor haar werk. Met haar werk wil Sies de dingen die ze beleeft aan 

anderen laten zien en mee laten beleven. Ze wil laten zien hoe mooi het materiaal is. Voorwerpen 

van keramiek worden vaak heel vanzelfsprekend gevonden maar worden grote wonderen als je de 

processen kent waarmee ze zijn gemaakt. 

Inschrijven? Dit kan per mail via cultuurcoaches@kranenburgh.nl met vermelding van naam kind, 

leeftijd, school en groep. LET OP: vol = vol! 

mailto:cultuurcoaches@kranenburgh.nl


GRAFISCH ONTWERPEN 

IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET 

Onze omgeving zit bomvol vormen en beelden. Wie heeft die eigenlijk gemaakt en waarom? Bepalen 

die beelden hoe ik me gedraag? En hoe werkt dat dan? We gaan kijken naar de beelden in onze eigen 

omgeving en proberen te ontdekken welke invloed ze hebben op ons. Vanuit dat bewustzijn gaan we 

zélf beelden maken voor onze omgeving, individueel en in groepjes, al naar gelang het gekozen 

thema (in overleg). We gaan o.a. een nieuw ijsje ontwerpen in vorm en verpakking en erover 

nadenken hoe we onze gekozen doelgroep kunnen aanspreken. Tot slot gaan we een boek 

ontwerpen zonder woorden; want, hoe ver kom je met alleen maar beelden? 

Waar: Willem Alexanderschool   

Wie:  

Wanneer:  

DESIGN AFFICHES & MODELABELS 

Bijna alles om ons heen is vormgegeven. Wat is eigenlijk de rol van al die vormen? Word ik bewust of 

onbewust door beelden geleid of gestuurd? En hoe werkt dat dan? Kan ik mijzelf met vormen 

onderscheiden van anderen? We gaan kritisch kijken naar onze huidige beeldcultuur en de beelden 

in onze omgeving en proberen te ontdekken welke invloed ze hebben op ons doen en laten en op 

onze eigen identiteit. Vanuit dat bewustzijn gaan we ontwerpen maken, individueel en in groepjes, al 

naar gelang het gekozen thema (in overleg). We gaan o.a. affiches maken die om aandacht smeken 

(naar een eigen gekozen onderwerp dat onder de kinderen leeft) en een label ontwikkelen voor een 

(fictief) modemerk met een boodschap. 

Waar: Willem Alexanderschool     

Wie:  

Wanneer:  

 

Groepsgrootte: maximaal 10 leerlingen 

Kosten: 25 Euro voor 8 lessen 

 

Cultuurcoach: Claudia Gravestijn  
Claudia Gravestijn heeft de opleiding Grafische en typografische vormgeving aan de Koninklijke 

Academie voor Beeldende Kunsten gevolgd. Ze heeft tentoonstellingen gemaakt op het gebied van 

autonome en toegepaste kunst en richt zich de laatste tijd op het samenstellen van tentoonstellingen 

voor kinderen. Kijken en zien zijn twee dingen. Zie je wat je ziet? Of zie je wat een ander wilt dat je 

ziet? Is dat wat je ziet eigenlijk wel waar? Leren kijken is nu misschien wel belangrijker dan ooit. 

Inschrijven? Dit kan per mail via cultuurcoaches@kranenburgh.nl met vermelding van naam kind, 

leeftijd, school en groep. LET OP: vol = vol! 

mailto:cultuurcoaches@kranenburgh.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


